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 לכבוד
 המועצהמליאת 

 שלום רב, 
   21 מס'מן המניין  מליאהישיבת הנדון:   

 
 ,:3017 בשעה, 4.11.2020   בתאריך  רביעי  תתקיים ביוםמליאה שלישיבת  הנכם מוזמנים

 "זום" ) קישור ישלח סמוך למועד(. לאור מגבלות הקורונה הישיבה תועבר בתכנת 
 על סדר היום: 

 . 2.9.2020מיום  – 20אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  .1
 מינוי משה קזולה )נציג היישוב רינתיה( לחבר מליאה.   .2
 . אישור הסמכת החכ"ל להחלפת שטחים .3
 בנושא אתר זמני מבוא מודעים. אישור חוזה חכירה מול רמ"י  .4
 אישור העמדת ערבות לטובת קבוצת כדורסל הפועל חבל מודיעין.  .5
 . 2021אשרור חוק עזר ) הסדרת שמירה( לשנת  .6
 אשרור פרוגרמה לשטחי ציבור.  .7
 יישובים. אישורי תקציב ומיסים ב .8
 מינוי חברים לוועדות שונות.  .9

 אישור חלוקת תקציב פיתוח ליישובים.  .10
ביקורת אחיסמך, והצעת החלטה לשלילת סמכויות לוועד המקומי אחיסמך,  אישור דוח  .11

 וביצוען על ידי המועצה. 
 אישורי תב"רים:  .12
 . ₪ מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח בני עטרות( 1,800,000בסך   –כביש בני עטרות  –  חדשתב"ר   .1

 
תשובה מחלי שעבודות מסוימות  לבדוק אפשרות לכסות את הפער מקרנות הרשות לאחר קבלת  – 76תב"ר  .2

 . בתב"ר זה לא אושרו ע"י רש"ת
 

 ₪ . מקורות מימון: משרד החינוך.  67,447נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך   - 109תב"ר  .3
 

₪   ₪50,000 . מקורות מימון: משרד התחבורה  71,429בסך  2019סימון כבישים והתקני בטיחות  – תב"ר חדש  .4
 ₪  21,429. קרנות הרשות 

 
₪. קרנות הרשות   ₪60,000 . מקורות מימון: משרד הפנים  100,000בסך   מענה לאיום סייבר  – תב"ר חדש  .5

40,000 . ₪ 

 דיווחי ראש מועצה. .13
 בברכה,           

 יוסי אלימלך                      
 מנכ"ל המועצה                   

 העתקים:
 ראש המועצה   -מר סוסן שמעון   

 גזבר המועצה  -להב        מר ג'קי 
 יועמ"ש  -עו"ד חן סומך       
 יועץ ראש המועצה  -מר אייל אריאל   

 עוזר ראש המועצה  -    מר יעקב אטיה 
 מבקר פנים  - מר ליאור מלמד  
 סגן גזבר המועצה   -מר יניב חלפון     
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